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BOISKO I WIELOFUNKCYJNA STREFA
AKTYWNOŚCI NA UKOŃCZENIU
Trwają ostatnie prace budowlane przy
inwestycji pn. „Budowa boiska piłkarskiego wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności przy ul. Akacjowej w Makowie” dofinansowanej przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach „Programu
rozwoju ponadlokalnej infrastruktury
sportowej – pilotaż edycja 2017”.
W ramach inwestycji powstanie: boisko
do piłki nożnej o wymiarach 100m x 60m,
skatepark do jazdy na rolkach i deskorolkach, boisko do streetball’a, 400-metrowa
bieżnia wokół płyty boiska.
Wartość inwestycji wyniesie 2 989 761 zł, z
czego 1 466 100 zł stanowić będzie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Otwarcie boiska zaplanowane zostało
na 5 października br.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim nauczycielom i pracownikom
oświaty wytrwałości, satysfakcji z pracy
zawodowej, oraz sukcesów w procesie
kształcenia młodego pokolenia
życzą
Przewodniczący
Rady Gminy
dr inż. Dariusz Kuleta

Wójt Gminy
Jerzy Stankiewicz
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Sesje Rady
Gminy Maków
W dniu 21 sierpnia 2018 r.odbyła się
nadzwyczajna sesja Rady Gminy Maków,
która została zwołana na wniosek Wójta
Gminy Jerzego Stankiewicza. Przewodniczył jej Przewodniczący Rady GminyDariusz Kuleta. Radni jednogłośnie
zadecydowali o przesunięciu środków
budżetowych potrzebnych na realizacjęróżnych zadań inwestycyjnych, miedzy
innymi na:dobudowę siecinapowietrznej
oświetlenia ulicznegow Gminie Maków;
na realizację zadania pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości
Wola Makowska”;na modernizację budynku komunalnego w Dąbrowicach,w
związku z otwarciem nowego oddziału
przedszkolnego. Wyrażono również zgodę na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
na rzecz Gminy Maków, stanowiących
własność osób fizycznych, które zostaną przeznaczone na poszerzenie dróg
w sołectwie Święte, a także zgodę na
wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy, położonychw
Świętych Laskach i w Pszczonowie.
Kolejna sesja Rady Gminy –zwołana w
zwyczajnym trybie – odbyła się w dniu

25 września 2018 r. Sesję prowadził
Przewodniczący RadyDariusz Kuleta.
Udział w niej wzięli: radni, Wójt Gminy
Jerzy Stankiewicz, Sekretarz Gminy
Maria Krawczyk, Skarbnik Gminy Mirosława Górska, kierownicy jednostek
organizacyjnych, sołtysi oraz mieszkańcy
naszej Gminy. Swoją obecnością obrady
uświetnił Wicemarszałek Województwa
Łódzkiego Artur Bagieński, który wręczył
sołtysom okolicznościowe odznaki z
okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na sesjiRada Gminy
zapoznała się z informacją o przebiegu
wykonania budżetu gminy za pierwsze
półrocze br.Zostały wprowadzone zmiany do Statutu Gminy Maków, polegające
na dodaniu zapisów o powołaniu komisji
skarg, wniosków i petycji. Komisja ta
zostanie powołana od nowej kadencji
Rady. Rada Gminy dokonała również
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich
bezdomności. Przyjęte zostały także regulaminy korzystania z boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej, skatepark’u,
boiska do streetball’a, a także regulamin
rozgrywania meczów piłkarskich. Wprowadzono zmiany do budżetu Gminy
Maków, dotyczącemiędzy innymi zadań
inwestycyjnych aktualnie realizowanych
na terenie Gminy.

OSA w Woli Makowskiej
Wreszcie ruszyła tak wyczekiwana inwestycja w Woli Makowskiej. Gmina Maków
podpisała umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Rekreacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartej Strefy Aktywności.
W ramach planowanej inwestycji powstanie nowy plac zabaw, siłownie plenerowe,
ścieżki piesze z przystosowanie do jazdy na rolkach i deskorolkach, stoliki do gry w
szachy i chińczyka oraz piłkarzyki.
Wartość projektu wynosi 290 tys. zł.
Dofinansowanie wynosi 50 tys. zł.
W kolejnym etapie przewidujemy wybudować na tym terenie boisko do gry w
siatkówkę oraz altanę.

Hala sportowa
zaczyna piąć
się w górę
Trwają roboty budowlane przy inwestycji pn. „Budowa hali sportowej w
Makowie” dofinansowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w
ramach „Programu rozwoju szkolnej
infrastruktury sportowej – edycja 2017”.
W ramach inwestycji powstanie hala
sportowa o powierzchni użytkowej
2472 m2 + taras 544 m2. Wewnątrz
znajdzie się m.in. duża sala gimnastyczna, sala tańca, siłownia, sala ze stołami
do gry w tenisa stołowego, bilard i
piłkarzyki.
Generalny Wykonawca – ROSA-BUD S.A. jest na etapie stawiania
żelbetowych słupów konstrukcyjnych
i wznoszenia ścian fundamentowych.
Zgodnie z zawartą umową niniejsza
firma ma czas na realizację zadania do
30.09.2019 r.
Wa r to ś c i i nwe s t yc j i w y n i e s i e
10 185 887, 09 zł, w tym wartość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i
Turystyki 4 000 000 zł.

Wodociąg
do osiedla
Zwierzyniec
W dniu 18 września 2018 r. Wójt Gminy Maków podpisał umowę na budowę
wodociągu do osiedla Zwierzyniec.
Zadanie wykonywać będzie firma Zakład Usługowo Wodno- Kanalizacyjny i
C.O. Dariusz Bartczak z Osięcin.
Długość sieci wodociągu 1263 m.
Planowany termin zakończenia zadania 30 listopada 2018 r.
Jednocześnie informujemy, że na
ukończeniu są już dokumentacje projektowe na budowę kolejnych sieci wodociągowych w miejscowości Święte
Laski (działki).

www.gminamakow.info

3

TAK ROZWIJA SIĘ GMINA MAKÓW
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!
Koniec każdej kadencji to czas reﬂeksji, rozliczeń i podsumowań z dotychczasowej działalności. Dziś chcemy przedstawić Państwu nasze wspólne działania i pokazać, jak przez
ostatnie lata nasza Gmina zmieniała się i piękniała każdego
dnia. To dzięki Państwa inicjatywie i pracy naszego zespołu
możemy jeździć lepszymi drogami, chodzić po bezpiecznych
chodnikach, uprawiać rekreację na siłowniach i placach zabaw, czy trenować gry zespołowe na Orliku.
Troska o nasze szkoły przynosi już konkretne efekty. Wyniki egzaminu gimnazjalnego to cztery pierwsze miejsca w
powiecie, jedno drugie i jedno trzecie. Wyniki egzaminu z
matematyki – jedne z najlepszych w kraju.
Wodę w naszych domach ogrzewają dziś solary, a środowisko chronią przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ciągła
modernizacja stacji uzdatniania, zapewnia nam w kranach
krystalicznie czystą wodę.
Z pełną satysfakcją możemy powiedzieć, że przyjęty plan
został wykonany. W każdej dziedzinie życia gospodarczego,
kulturowego i sportowego odnosimy sukcesy. Mijające
cztery lata to okres ciężkiej pracy na rzecz rozwoju Gminy.
Zrealizowaliśmy 85 inwestycji za 37 milionów 518 tysięcy zł.
Nasz zespół napisał 52 programy, z których pozyskaliśmy
ponad 22 miliony zł. Na programy społeczne pozyskaliśmy
ponad 2 miliony zł.
Nie sposób wymienić wszystkich inwestycji. Przypomnę
niektóre:
SIELCE
• We współpracy z Gminą Łyszkowice położono nakładkę
asfaltową na drodze Sielce Lewe- Sielce Prawe
• Przy świetlicy zbudowano siłownię (fot.1)
• Przeprowadzono przebudowę oświetlenia ulicznego na
ledowe
WOLA MAKOWSKA
• Termomodernizacja budynku OSP
• Przebudowa wejścia do szkoły (fot.2)
• Oczyszczalnia ścieków przy szkole
• Ekopracownie i 7 tablic interaktywnych
• Rozpoczęto budowę otwartej strefy aktywności (pierwszy
etap) (fot.3)
MAKÓW, MAKÓW-KOLONIA
• Trwa budowa hali sportowej i stadionu (fot.4)
• Droga Maków - Maków-Kolonia:
- uzyskano decyzję środowiskową
- opracowano program funkcjonalno-użytkowy
• Dobudowano oświetlenie uliczne na ulicach: Ogrodowa
i Akacjowa (fot.5)
• Przebudowano drogi ul. Ogrodowa i część ul. Dworskiej
• Zakupiono nowy samochód dla OSP
• Wybudowano parking przy Ośrodku Zdrowia
• We współpracy z powiatem zbudowano ścieżkę rowerową
i przebudowano drogę Maków-Skierniewice (fot.6)
SŁOMKÓW
• We współpracy z powiatem przebudowano drogę i chodnik (udział Gminy i powiatu po 450 tyś zł.) (fot.7)

• Położono nakładkę asfaltową na drodze na Olszynkach i
uzupełniono nakładkę asfaltową na ulicy Nad Strugą
• Zbudowano siłownię i oczyszczalnię przy Szkole Podstawowej
• Uzupełniono oświetlenie uliczne o nowe lampy ledowe
• Wybudowano stację uzdatniania wody (fot.8)
PSZCZONÓW
• Kapitalny remont ośrodka zdrowia – termomodernizacja
(fot.9)
• Zagospodarowanie przestrzeni przy OSP
• Zagospodarowanie przestrzeni przy stawach:
- molo
- ścieżki edukacyjne (fot.10)
• Wymieniono ciepłociąg
• Zainstalowano klimatyzację w OSP
• Wykonano remonty sanitariatu w szkole podstawowej
• Opracowano dokumentację na budowę drogi do cmentarza
• Opracowano dokumentację na wymianę oświetlenia
• Wprowadzono sieć gazową – trwają rozmowy w sprawie
jej rozbudowy
ŚWIĘTE
• Zbudowano drogę asfaltową do Bażantarni
• Powstał nowy chodnik
• Przy szkole podstawowej zbudowano siłownię
• We współpracy z OSP wybudowano altanę (fot.11)
• Prowadzone są rozmowy w sprawie sieci gazowej od Chlebowa
JACOCHÓW
• Dobudowano taras przy świetlicy OSP (fot.12)
• Zbudowano siłownię (fot.13)
• W trakcie budowy jest plac zabaw
• Zakupiono wyposażenie do kuchni
KRĘŻCE
• Przebudowa oświetlenia ulicznego na ledowe
• Wybudowano siłownię na Mini Orliku (fot.14)
• Zbudowano drogę asfaltową na ulicy Źródlanej (fot.15)
• Uzyskano zgodę od Dyrekcji Lasów na budowę drogi przez
Zwierzyniec
DĄBROWICE
• Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP
• Uruchomiono klub w budynku OSP
• Dobudowano i wymieniono oświetlenie uliczne na ledowe
• Przebudowano kotłownię węglową na olejową
• Przeprowadzono remont boiska
• Na placu szkolnym zbudowano siłownię
• Na wniosek rodziców uruchomiono oddział przedszkolny
(fot.16)
• Opracowano dokumentację na przebudowę drogi i budowę chodnika przez Dąbrowice
• Uzgodniono i złożono wniosek na podłączenie budynku
szkoły do sieci gazowej.
W 2018 roku Gmina Maków pobije inwestycyjny rekord.
Jest budowana hala sportowa za 12 milionów zł. i stadion
sportowy za 3 miliony. W tym roku otworzyliśmy 34 inwestycje za ponad 22 miliony zł., przy dofinansowaniu zewnętrznym
14 milionów zł. Mimo tak ogromnego frontu inwestycyjnego
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nasza Gmina jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Należy do 10 najmniej zadłużonych Gmin. O Gminie Maków
mówi się dużo i dobrze.
Udało nam się zrealizować marzenie mieszkańców i zbudować malowniczo położone ścieżki rowerowe. Pięknie
wygląda molo w Pszczonowie. Prace nad tymi inwestycjami
trwały od 2013 r.
Gmina Maków została wyróżniona tytułem „Gmina na „6” i
otrzymała nominację o „Laur Gospodarności”.
NASZ CEL TO WPROWADZIĆ GMINĘ DO ZŁOTEJ
„50” NAJLEPSZYCH GMIN W POLSCE.

Przedstawione osiągnięcia byłyby niemożliwe bez wielkiego
zaangażowania mieszkańców, radnych, pracowników Urzędu
Gminy, nauczycieli, sołtysów, organizacji społecznych, instytucji i zakładów pracy angażujących się w działania na rzecz
rozwoju Gminy Maków.
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy mnie
wspierali, aby te wyżej wymienione osiągnięcia mogły być
zrealizowane.
Za życzliwą współprace bardzo serdecznie dziękuję.
Łącze wyrazy szacunku
Wójt Gminy Maków
Jerzy Stankiewicz

Siłownia w Sielcach (fot. 1)

Przebudowane wejście do SP w Woli Makowskiej (fot. 2)

Budowa otwartej strefy aktywności (fot. 3)

Budowa hali sportowej (fot. 4)

Dobudowane oświetlenie na ul. Akacjowej (fot. 5)

Ścieżka rowerowa Maków-Skierniewice (fot. 6)

www.gminamakow.info

Zmodernizowa droga i chodnik w Słomkowie (fot. 7)

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Słomkowie (fot. 8)

Ocieplona elewacja Ośrodka Zdrowia w Pszczonowie (fot. 9)

Zagospodarowany teren nad stawem w Pszczonowie (fot. 10)

Zagospodarowany teren w Świętem (fot. 11)

Taras w OSP Jacochów (fot. 12)

Siłownia w Jacochowie (fot. 13)

Siłownia w Krężcach (fot. 14)
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Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Źródlanej w Krężcach (fot. 15)

Otwarcie oddziału przedszkolnego (fot. 16)

NAJPILNIEJSZE ZADANIA
1. Dokończenie budowy hali sportowej. Prowadzenie zajęć sportowych, fitness, tańca, siłownia podobnie jak na orliku przez
trenerów.
2. Udział w programie „CZYSTA GMINA” – pomoc dla mieszkańców w pozyskiwaniu pieniędzy na termomodernizację,
wymianę pieców i montaż ogniw fotowoltaicznych.
3. Kontynuacja wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe.
4. Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego o basen i strefę
lekkoatletyczną.
5. Dzienny opiekun sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 3
– (zamiast tradycyjnego żłobka) rządowy program MALUCH
PLUS.
6. Dzienny dom opieki dla seniorów (współpraca w tym temacie
z kościołem).
7. Kontynuacja programów: SENIOR, RODZINA, NIEPEŁNOSPRAWNI.
8. Kontynuacja programów szkolnych:
• Tablice interaktywne
• Ekologiczne pracownie
• Gabinet profilaktyki zdrowotnej
• Wyrównanie szans
9. Kultura:
• Rozwój orkiestry i grupy paradnej
• Kontynuacja programu „LATO W GMINIE”, Jarmark Bożonarodzeniowy, Majówka i 20 innych programów

10. Gazyfikacja – współpraca w budowie sieci gazowej.
• 2 sierpnia 2018r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy z
Włoską Grupą Kapitałową na temat rozbudowy sieci od
Pszczonowa i Chlebowa do Świętego i Słomkowa. Następne spotkanie robocze odbędzie się 12 grudnia (fot 1
• 22 sierpnia br. w urzędzie gminy odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowniczej w
osobach: Kierownik Działu Rozwoju w Łodzi Katarzyna
Kwiecień i Kierownik Gazowni w Skierniewicach Magdalena Białkowska. Przyjęto do realizacji wniosek na
wprowadzenie gazu do Dąbrowic (fot 2)
• 21 września br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy z
głównym projektantem sieci gazowej do Woli Makowskiej. Termin zakończenia projektu przewidziany jest na
październik 2019r. Omówiono również możliwość skierowania sieci gazowej średniego ciśnienia do Makowa
(przekrój 125).
Rozpoczęto rozmowy z GAZ-SYSTEM. Naniesiono uwagi do
trasy przebiegu gazociągu Pszczonów – Słomków – Maków.
(fot 3)
11. 18 września br. podpisana została umowa na wykonanie wodociągu do Osiedla Zwierzyniec (fot 4)
12. Kontynuacja projektu „GMINA BEZ AZBESTU”
13. „CZYSTA WODA” – przebudowa stacji uzdatniania wody w
Dąbrowicach.

Spotkanie z przedstawicielami włoskiej grupy kapitałowej

Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowniczej
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Spotkanie z projektantem sieci gazowej do Woli Makowskiej

14. Program dla dróg:
• Przebudowa dróg powiatowych (Gmina Maków zagwarantowała 51% udziału własnego) ;
• Przebudowa dróg gminnych (uzyskano pozwolenia na budowę-przebudowę drogi, budowa chodnika w Dąbrowicach);
• Przebudowa drogi Jacochów - Pszczonów oraz drogi w
Krężcach przez Zwierzyniec;
• W trakcie uzgodnień droga w Świętem, Maków-Kolonii,
Słomkowie, dobudowa chodnika w Świętem i Słomkowie.
15. Kontynuacja wielopokoleniowego programu „OTWARTA
STREFA AKTYWNOŚCI” – przyjazne miejsca tak dla babci jak
dla wnuka.
16. Budowa stacji doładowania pojazdów elektrycznych plus
ławka solarna.
17. Dołożymy starań by pokryć siecią światłowodową całą gminę
bez tzw. białych plam. Operatorzy budujący trudne odcinki
mogą liczyć na specjalne ulgi i szczególna pomoc ze strony
Gminy. W tej sprawie w dniu 14.09 br. odbyło się spotkanie
Wójta Gminy z Kierownikiem Projektu Panem Mirosławem
Bilskim z ITV MEDIA. (fot 5).
18. Dalsza realizacja programów społecznych wspierających
LZS, OSP, KGW, Klub Seniora, Stowarzyszenia, Akademię

Podpisanie umowy na dobudowę wodociągu do osiedla Zwierzyniec

Spotkanie z przedstawicielem ITV MEDIA

Orlika. W mijającej kadencji pozyskaliśmy z tych programów ponad 2 mln zł.
Po zakończeniu budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych
będziemy mieli warunki, jakich nie ma nikt pomiędzy Łodzią a
Warszawą, a Nasza Gmina będzie Gminą nowoczesną, dbającą
o Mieszkańców, stawiającą na rozwój gospodarczy i ochronę
środowiska.

BĄDŹ DUMNY Z GMINY MAKÓW

Gmina na Szóstkę
W dniu 24 września br. w Łodzi odbyło się podsumowanie
konkursu organizowanego przez redakcję Dziennika Łódzkiego pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego
pn.„Gmina na Szóstkę”, promującego najciekawsze inwestycje ekologiczne i prorozwojowe prowadzone w gminach
naszego województwa. Do konkursu zgłoszonych zostało
27 inwestycji. Wyróżnienia przyznano dziewięciu samorządom. Wśród nagrodzonych inwestycji znalazły się zarówno
projekty o znaczeniu gospodarczym, jak też nastawione na
potrzeby społeczne mieszkańców.
Miło nam zakomunikować, że nasza inwestycja pod nazwą
„Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez
instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych” otrzymała tytuł Inwestycji Roku 2018.
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Granty
sołeckie
Gmina Maków zakończyła realizację projektów w ramach grantów sołeckich, dofinansowanych ze środków Województwa
Łódzkiego w miejscowościach Święte, Maków i Krężce. W ramach tych dotacji sołectwa zrealizowały zadania tj.:
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Święte”. Mieszkańcy
Sołectwa Święte poprawili ład przestrzenny przez zagospodarowanie planu
przy OSP w Świętem oraz zorganizowali
miejsce do spotkań integracyjnych.
Wykonali altanę rekreacyjną z ławami
i stołami, miejsce na ognisko z zamontowanymi na stałe ławami, zejście ze
skarpy w kierunku stawów oraz altany.
Całkowity koszt zadania to 12 500,00 zł,
przy czym 5 000,00 zł pochodzi z dotacji
Województwa Łódzkiego.
- „Nowe smaki Sołectwa Maków”. Mieszkańcy Sołectwa Maków w ramach zadania zakupili piec gastronomiczny oraz
produkty do wypieku pizzy i wiejskiego
chleba. Koło gospodyń wiejskich wraz
z mieszkańcami nauczyli się piec chleb
ekologiczny, żytni i bezglutenowy
oraz tradycyjną pizzę. Wszystkich tych
pyszności mogli skosztować mieszkańcy Sołectwa Maków, ponieważ został
zorganizowany plenerowy poczęstunek. Zarówno pizza jak i chleb cieszyły
się dużym powodzeniem i zniknęły w
mgnieniu oka. Całkowity koszt zadania
to 11 500, 00 zł, przy czym 5 000,00 zł
pochodzi z dotacji Województwa Łódzkiego.
- „ Aktywizacja i integracja mieszkańców
Gminy poprzez organizację dożynek i
wspólne biesiadowanie”. Mieszkańcy
Sołectwa Krężce zakupili garnki i patelnie, które będą tworzyły dodatkowe
wyposażenie KGW w Krężcach, a służyły
całemu sołectwu na wszelkie wydarzenia kulturalne. W ramach projektu
zostały zorganizowane również Dożynki Gminne, na których mieszkańcy
mogli skosztować tradycyjnych potraw
regionalnych. Całkowity koszt zadania
to 10 500,00zł, przy czym 5 000,00 zł
pochodzi z dotacji Województwa Łódzkiego.

www.gminamakow.info
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MIXER REGIONALNY
Podobnie jak w roku ubiegłym Gmina
Maków zaprezentowała swoje stoisko
na Mixerze Regionalnym w Łodzi na
ul. Piotrkowskiej. Stoisko Gminy wyróżniało się na tle innych oraz cieszyło się
dużym powodzeniem. Nasze stoisko
odwiedził P. Marszałek Witold Stępień
oraz P. Marszałek Jolanta Skrzydlewska.
Gmina Maków mogła cieszyć oczy
mieszkańców Łodzi oraz przyjezdnych
dzięki dofinansowaniu z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Ramach Projektu
„ Gmina Maków Regionalnym Centrum
Innowacji i Rozwoju”.

KOLEJNE TONY AZBESTU
ZUTYLIZOWANE
Gmina Maków po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na
zadanie mające na celu usuwanie azbestu na swoim terenie.
Zadanie pod nazwą „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków – II etap” współfinansowane jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi - całkowity koszt zadania to
24 795,00 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych. Azbest

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
W sierpniu br. na budynku Urzędu Gminy w Makowie została
zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,12 kW o
wartości 56 455,68 zł. Fotowoltaika to proces wykorzystujący
panele (ogniwa) fotowoltaiczne do zamiany energii słonecznej
w energię elektryczną. W ramach tego samego zadania wykonywane są pierwsze instalacje kotłów na pelet w budynkach
prywatnych. W zakresie zadania „Ochrona Środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł
energii w budynkach prywatnych” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 zostanie zamontowanych 249 kolektorów
słonecznych i 90 kotłów na pelet.

będzie odebrany całkowicie bezpłatnie. Projektem zostanie
objętych 39 osób. Azbest pochodzący z domów i budynków
gospodarczych oraz z zalegających zapasów, znajdujący się
na posesjach zostanie odebrany przez firmę KG EKO-INVEST
Sp. z o.o. wyłonioną zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Szacowana ilość azbestu, która będzie odebrana
w ramach projektu to 96,06 ton.
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LATO W GMINIE MAKÓW
Gmina Maków w czasie trwania wakacji zorganizowała dla mieszkańców cykl spotkań kulturalnych w ramach zadania „Lato w
Gminie Maków”, współfinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. W ramach zadania odbyły się: „Makowska Noc Świętojańska 2018”, Warsztaty malowania sprayem (2 spotkania),
Warsztaty malowania farbami, Kino plenerowe : „Wyszłam za mąż, zaraz wracam”, „Kołysanka”, „ Wilk z Wall street”, Teatr plenerowy
(2 spektakle) oraz impreza plenerowa na zakończenie lata pn: „Festiwal kolorów”. Każde z wydarzeń zgromadziło ogromną ilość
mieszkańców, którzy byli bardzo szczęśliwi uczestnicząc w imprezach. Projekt Lato w Gminie Maków, pokazał, że bardzo potrzebne
są takie inicjatywy aby zintegrować społeczeństwo.
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Obóz muzyczny
W dniach od 29 lipca do 6 sierpnia
odbył się X-jubileuszowy obóz muzyczny. Jak co roku, głównym jego celem
było pozyskanie nowych muzyków do
makowskiej orkiestry. W odróżnieniu od
poprzednich obozów, które odbywały
się w górach, uczestnicy tym razem wyjechali na Mazury do miejscowości Krutyń.
Ośrodek „Krutynianka”, w którym byli
zakwaterowani jest pięknie usytuowany
nad rzeką Krutynią. Każdego dnia odbywały się zajęcia muzyczne: dla począt-

kujących – nauka gry na instrumentach,
czytania nut oraz musztry paradnej pod
okiem instruktorów, a dla pozostałych,
zaawansowanych już muzyków – próby
orkiestry. Codzienne, krótkie koncerty
spotkały się z bardzo miłym przyjęciem
przez wypoczywających w Krutyni turystów oraz mieszkańców. Oczywiście obóz,
to nie tylko muzykowanie. Największą
atrakcją był spływ kajakowy po Krutyni:
kilkanaście kilometrów w malowniczym
„tunelu” z drzew i trzcin, w towarzystwie

dzikich kaczek i łabędzi, na płytkiej, leniwie płynącej rzece pozostawiły niezapomniane wrażenia (chociaż niektórym dało
się mocno we znaki). Bardzo atrakcyjny
był również rejs statkiem z Rucianego
– Nida do Mikołajek i z powrotem po
jeziorach Bełdany, Śniardwy i Mikołajskim. Ponadto uczestnicy obozu odbyli
spacer z leśnikiem do rezerwatu „Zakręt”,
zwiedzili fermę jeleniowatych w Kosewie
Górnym oraz zażywali kąpieli w „mazurskim morzu”, czyli jeziorze Śniardwy. W
niedzielę uczestniczyli we Mszy świętej
i wysłuchali koncertu organowego w
Sanktuarium Maryjnym w Świętej Lipce.
Dzięki wspaniałej, słonecznej pogodzie,
codziennie kąpali się w Krutyni. Podczas
podsumowania wyjazdu młodzi adepci
orkiestry musieli zaprezentować swoje
umiejętności gry na instrumentach, a
wszyscy uczestnicy obozu otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Podziękowali także właścicielom ośrodka
„Krutynianka”, w którym byli zakwaterowani. Bardzo miłym akcentem pod
adresem uczestników były pochwały za
wzorowe zachowanie i sympatyczną atmosferę. Uczestnicy obozu chcą bardzo
podziękować władzom Gminy za pomoc
w zorganizowaniu obozu, a szczególnie
za jego dofinansowanie. Mamy nadzieję,
że ten wyjazd przyczyni się do dalszego
rozwoju makowskiej orkiestry.

Wakacje w Szklarskiej Porębie
W Gminie Maków tradycją stały się
wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży.
Jedną z form takiego wypoczynku są
wyjazdy organizowane przy współpracy
z Parafią św. Wojciecha w Makowie, a w
szczególności z ks. Grzegorzem Krupą –
byłym już wikariuszem parafii, który od
kilku lat corocznie organizował i inicjował
akcje mające na celu pozyskanie dofinansowania letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży z naszej Gminy.
W tym roku udało się pozyskać środki
finansowe ze sprzedaży samodzielnie
wykonanych przez młodzież ozdób
świątecznych, palm wielkanocnych oraz
wypiekanych pierników. Koszty dowozu
uczestników pokryte zostały ze środków
budżetu Gminy Maków. Tegoroczny wypoczynek zorganizowany był w dniach
8-14 lipca. Grupa 60 osób z opiekunami
wypoczywała w Szklarskiej Porębie.
Podczas licznych wycieczek uczestnicy
mieli okazję podziwiać panoramę Kar-

konoszy, Gór Izerskich, Rudaw Janowickich i Kotliny Jeleniogórskiej. Zwiedzali
średniowieczny Park Techniki, Klasztor
Cystersów w Krzeszowie i Kościół Pokoju w Świdnicy. Niemałą atrakcją było

zwiedzanie Skalnego Miasta w Czechach
oraz Pragi. Na zakończenie pobytu każdy
z uczestników otrzymał pamiątkową
koszulkę i wszyscy w dobrych nastojach
wrócili do Makowa.
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DOŻYNKOWE ŚWIĘTOWANIE
Tradycyjnie - 15 sierpnia - w Gminie Maków odbyły się
dożynki gminne połączone z parafialnymi. Gospodarzami
tegorocznych dożynek byli i piękny wieniec dożynkowy przygotowali mieszkańcy Krężc. Starostami dożynek byli Państwo
Agnieszka i Tomasz Grzelkowie. Przybyłą z wieńcem dożynkowym procesję w makowskiej świątyni powitali : Ks.Proboszcz
Sławomir Wasilewski i Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz, którzy od
starostów dożynkowych odebrali chleb i miód jako symboliczne plony tegorocznych zbiorów. Po zakończeniu Eucharystii
wszyscy uczestnicy uroczystości skosztowali dożynkowego
chleba i miodu, a następnie wszyscy poprowadzeni przez makowską Orkiestrę Dętą przeszli na plac przed Gimnazjum Św.
Wojciecha, gdzie czekał pyszny poczęstunek przygotowany
przez Panie z KGW Krężce. Wszyscy mogli obejrzeć również
okolicznościowy występ przygotowany specjalnie na tę okoliczność przez organizatorów.

Uroczystości dożynkowe odbyły się również w sąsiednich
parafiach –Stachlewie i Pszczonowie, do których należą miejscowości z terenu naszej gminy.
Tegoroczne powiatowe uroczystości dożynkowe odbyły się
26 sierpnia w Bolimowie, w których swój wkład miała również
nasza Gmina. W skład delegacji weszły władze Gminy oraz
mieszkańcy Krężc ze swoim wieńcem dożynkowym, którzy
przygotowali także okolicznościowy występ promujący naszą
Gminę oraz stoisko gminne.
Jak zwykle udany był występ naszej Orkiestry Dętej oraz
dziewcząt z Grupy Paradnej, który spotkał się z dużym zainteresowaniem publiczności.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, a szczególnie mieszkańcom Krężc, za przygotowanie tegorocznych uroczystości
dożynkowych.

www.gminamakow.info

DOŻYNKI W POWIECIE
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Nowi dyrektorzy makowskich szkół
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie, Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Pszczonowie,
Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej oraz Gminne Przedszkole w Makowie - to
w tych placówkach w tym roku szkolnym powołani zostali nowi – starzy dyrektorzy. W wyżej wymienionych placówkach
jeszcze w wakacje zorganizowane zostały konkursy. We wszystkich bezkonkurencyjni okazali się ich dotychczasowi
zarządcy. Dyrektorom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy.

Lidia Matyjaszczyk
- dyrektor SP w Pszczonowie

Gabriela Michalska
- dyrektor przedszkola Gminnego
w Makowie

Elżbieta Kamińska
- dyrektor SP w Woli Makowskiej

Jolanta Szeliga
- dyrektor SP w Makowie

Zmiana dyrekcji w bibliotece
Z końcem sierpnia br. nastąpiła zmiana na stanowisku
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Makowie. Dotychczasowa dyrektor Pani Marianna Łopatka, przeszła na
emeryturę. Jej obowiązki Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz
powierzył Pani Marzenie Kubik, dotychczasowej kustosz
Filii Bibliotecznej w Słomkowie.
Pani Marysi serdecznie dziękujemy za wieloletnią wzorową pracę w Bibliotece, a także w Urzędzie Gminy w Makowie, gdzie wcześniej pracowała i życzymy wszystkiego
najlepszego na zasłużonej emeryturze.
Nowej Pani Dyrektor gratulujemy i życzymy jak najlepszych
osiągnięć i wiele satysfakcji na zajmowanym stanowisku.

Pielgrzymka
w Makowie
Jak co roku z 6 na 7 sierpnia gościliśmy
w Makowie pielgrzymów Łowickiej Pieszej
Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę.
Pierwsze grupy pątników zjawiły się w
naszej miejscowości ok. godziny 18.00.
Witani przez mieszkańców przechodzili
ze śpiewem i muzyką ulicami Makowa
zmierzając do miejsca postoju. Wieczorem
odbył się koncert w naszym amfiteatrze.
Następnego dnia rano po Mszy Świętej odprawionej w amfiteatrze pielgrzymi ruszyli
w dalszą drogę.

Marianna Łopatka

Marzena Kubik
nowy dyrektor Biblioteki

www.gminamakow.info
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Inauguracja nowego roku szkolnego
3 września br. uczniowie szkół oficjalnie powitali nowy rok szkolny 2018/2019. Do makowskich placówek oświatowych w nowym
roku szkolnym uczęszczać będzie ponad 800 dzieci i młodzieży. W tych ważnych chwilach dzieciom i młodzieży, towarzyszyli rodzice,
nauczyciele i przyszli wychowawcy. W uroczystościach wzięły także udział władze naszej Gminy.
Szkoły w naszej Gminie są w pełni przygotowane do nowego roku szkolnego zarówno pod względem organizacyjnym jak również
bazowym. Jak co roku przeprowadzone zostały remonty, opracowane plany lekcji oraz wykonano cały szereg innych czynności
organizacyjnych i administracyjnych związanych z nowym rokiem szkolnym.
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom sukcesów nauce i satysfakcji z wykonywanej pracy!

Inauguracja roku szkolnego
oraz otwarcie oddziału przedszkolnego
w Dąbrowicach
W poniedziałek 3 września w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Dąbrowicach zabrzmiał pierwszy dzwonek i rozpoczął się nowy rok szkolny oraz odbyło się uroczyste otwarcie
nowej siedziby oddziału przedszkolnego, mieszczącej się w
odrębnym budynku na terenie szkoły.
W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Maków Jerzy
Stankiewicz, Przewodniczący RG Dariusz Kuleta, Wiceprzewodniczący RG Andrzej Kołaczek, Dyrektor GZEAS Jolanta
Zarzycka- Karda, Sekretarz Gminy Maria Krawczyk, Skarbnik
Gminy Mirosława Górska, Ksiądz Proboszcz Sławomir Wasilewski, Sołtys wsi Dąbrowice Kazimierz Pająk, radni RG z Dąbrowic Stanisława Bartosik oraz Andrzej Marszałek, nauczyciele,
pracownicy szkoły, uczniowie i licznie przybyli rodzice.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, uczniowie wspólnie
odśpiewali hymn państwowy. Dyrektor Szkoły Ewa Krawiec
serdecznie powitała wszystkich zebranych. Przedstawiła nauczycieli i pracowników szkoły, a także przekazała
informacje na temat prac
remontowych i organizacji
pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019. Następnie
wszyscy obecni udali się na
otwarcie nowego oddziału
przedszkolnego, a uczniowie
wraz ze swoimi wychowawcami do klas.
Dyrektor Szkoły Ewa Krawiec oraz dostojni goście
poprzez przecięcie wstęgi
dokonali oficjalnego otwarcia
oddziału przedszkolnego w
nowym, pięknym obiekcie.
Następnie ks. proboszcz
Sławomir Wasilewski pobłogosławił i poświęcił pomieszczenia przedszkolne. Po oficjalnym otwarciu wszyscy
mieli możliwość zwiedzenia
sal przedszkolnych. Uroczystość zakończono wspólnym
poczęstunkiem.

Prace remontowe i modernizacyjne istniejącego budynku
miały na celu dostosowanie obiektu do norm i standardów
obowiązujących dla tego typu obiektów. Zakres prac remontowych obejmował m.in. wymianę instalacji, wykonanie nowych
posadzek i wykładzin, montaż nowej armatury sanitarnej
oraz wymianę stolarki. Poza salami dla dzieci powstały także
toalety, szatnia, małe pomieszczenie gospodarcze oraz aneks
kuchenny. Dzięki rozbudowie liczba miejsc w przedszkolu
wzrosła. Dodatkowo przedszkole zostało wyposażone w
Internet.
Przebudowa, remont budynku oraz modernizacja i dostosowanie pomieszczeń były dużą inwestycją władz gminy
Maków. Zostały spełnione oczekiwania mieszkańców i w ich
imieniu dziękujemy władzom Gminy oraz wszystkim zainteresowanym i przyjaciołom naszej szkoły za zaangażowanie i
wysiłek włożony w modernizację i dostosowanie budynku do
użytku oddziału przedszkolnego.
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50 lat

i więcej razem

W sobotę 29 września br. 21 par małżeńskich z terenu naszej gminy uhonorowanych zostało Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP na wniosek Wójta Gminy w Makowie.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele w Makowie odprawioną w intencji Jubilatów przez Ks. Prałata Sławomira Wasilewskiego - Proboszcza Parafii i Ks. Cypriana Lewandowskiego – Proboszcza Parafii w Pszczonowie. Podczas
odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i udzielanego błogosławieństwa Jubilaci i ich najbliżsi nie kryli wzruszenia.
Po Mszy Świętej wszyscy udali się do świetlicy w Makowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, podczas której
Wójt Jerzy Stankiewicz udekorował Dostojnych Jubilatów medalami ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a następnie z
Sekretarzem Gminy Marią Krawczyk i Przewodniczącym RG Dariuszem Kuletą wręczyli Jubilatom kwiaty i drobne upominki.
Uroczystość uświetnił zespół muzyczny „Kuzyny” ze Stachlewa. Nie zabrakło tradycyjnego „Sto Lat”, okolicznościowej
lampki szampana i tortu, oraz domowych dla wszystkich uczestników uroczystości przygotowanych przez pracowników
urzędu gminy.
Jubilatom, którzy nie mogli wziąć udziału w sobotniej uroczystości, medale wręczone zostały przez Wójta Gminy w ich
miejscu zamieszkania.
Jubileusz 50-lecia obchodzili Państwo:












Barbara i Wacław Foksowie
Janina i Franciszek Gołębiewscy
Janina i Jan Karwatowie
Zofia i Stanisław Kijo
Jadwiga i Eugeniusz Kosson
Wacława i Henryk Krocowie
Genowefa i Henryk Lewandowscy
Stanisława i Stanisław Łukasikowie
Jadwiga i Tadeusz Mamińscy
Marianna i Andrzej Maratowie
Teresa i Jan Maszkowscy












Wacława i Marek Pabiankowie
Marianna i Henryk Pintarowie
Wiesława i Antoni Radzikowscy
Krystyna i Czesław Stopińscy
Krystyna i Tadeusz Szybowie
Janina i Jerzy Wasikowie
Władysława i Jan Więckowie
Anna i Roman Winciorkowie
Krystyna i Henryk Wiórkiewiczowie
Danuta i Henryk Zarębscy

www.gminamakow.info

Janina i Franciszek Gołębiewscy

Janina i Jan Karwatowie

Stanisław Kijo

Jadwiga i Eugeniusz Kosson

Genowefa i Henryk Lewandowscy

Stanisława i Stanisław Łukasikowie

Jadwiga i Tadeusz Mamińscy

Marianna i Andrzej Maratowie
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Teresa i Jan Maszkowscy

Marianna i Henryk Pintarowie

Krystyna i Czesław Stopińscy

Krystyna i Tadeusz Szybowie

Janina i Jerzy Wasikowie

Władysława i Jan Więckowie

Anna i Roman Winciorkowie

Krystyna i Henryk Wiórkiewiczowie
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Danuta i Henryk Zarębscy
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Nasza Gmina na Święcie Kwiatów
Tradycyjnie już, Gmina Maków aktywnie uczestniczyła w kolejnej - 41.edycji Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i
Warzyw. Podobnie jak w poprzednich latach, w paradzie otwierającej Święto wzięła udział nasza Orkiestra Dęta wraz z Grupą
Paradną, delegacja władz naszej Gminy wraz z delegacją z zaprzyjaźnionej Gminy Purgstall w Austrii z burmistrzem Kristoferem
Tramplerem, dyrektorzy szkół oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pszczonowie. Nie zabrakło również stoiska promującego naszą Gminę, przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrowic oraz Panią Grażynę Stasiak z Makowa, które
przyciągało nie tylko pięknym wyglądem, ale i regionalnymi przysmakami serwowanymi przez KGW oraz oryginalnymi dyniami.
Podczas pobytu nasi Goście z Austrii odwiedzili również nasz urząd.

ZAPROSZENIE
Dyskusyjny Klub Książki działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Makowie
zaprasza na spotkanie autorskie z

Katarzyną Enerlich
SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 09 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU O GODZ. 19:00
w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Makowie.Serdecznie zapraszamy!
Spotkanie realizowane jest w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki we współpracy z Instytutem Książki,
Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi.
Uwaga: przed spotkanie można będzie zakupić książki autorki.
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XXI Rajd Rowerowy
Już po raz dwudziesty pierwszy mieszkańcy Makowa i okolic
pożegnali wakacje wspólnym Rajdem Rowerowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi z siedzibą w Makowie. Łącznie trasę 25 km pokonało ponad pół tysiąca osób.
Rajd zakończył się festynem otwartym na boisku sportowym
w Zwierzyńcu gdzie na rowerzystów czekała pyszna grochówka, pachnący grill, lody, jogurty owocowe i domowe ciasta. Dla
maluchów były niespodzianki w postaci dmuchanego basenu
z piłkami i trampolina. Starsi mogli zasiąść za kierownicą wozu

strażackiego OSP Maków oraz ekscytować się podniebnymi
akrobacjami zdalnie sterowanych modeli samolotów. Dla osób
chcących pogłębić swoją wiedzę o lesie i nie tylko był namiot
Lasów Państwowych Nadleśnictwa Skierniewice.
Wśród dzieci, które wzięły udział w konkursach i zabawach,
rozlosowano nagrody, a wśród zarejestrowanych uczestników
dwa rowery ufundowane przez Pawła Sałka i Roberta Korbenia, które trafiły do dwójki dzieci w wieku przedszkolnym z
Makowa.

Renowacja grobu wojennego
Kazimierza Gratysa
21 września 2018 roku, w obecności
Wójta Gminy Maków oraz przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, dokonano odbioru prac związanych z renowacją
grobu wojennego Kazimierza Gratysa,
zlokalizowanego na terenie cmentarza
parafialnego w Pszczonowie. Odnowy
dokonano w związku z zaplanowanymi
w bieżącym roku obchodami 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Kazimierz Gratys był legionistą walczącym o niepodległość Polski pod wodzą
Józefa Piłsudskiego, na terenach naszej
Gminy i najbliższych okolic, w latach
1918/20. Jego grób jest jednym z coraz
rzadszych miejsc pamięci okolicznych
mieszkańców o swojej przeszłości, posiada dużą wartość kulturową i historyczną,

jednak wieloletni brak należytej opieki
spowodował znaczną dewastację grobu.
Odnowy dokonano dzięki funduszom
pochodzącym z budżetu IPN - w ramach
finansowania i prowadzenia prac mających na celu trwałe upamiętnianie
faktów, wydarzeń i postaci związanych
z miejscami walk i męczeństwa. Prace
remontowe polegały na wymianie płyt
pomnika na nowe, rekonstrukcji krzyża
oraz odtworzeniu zatartych napisów na
płycie głównej.
W kolejnym etapie planowana jest
renowacja grobu wojennego Lucjana
Jaraczewskiego, znajdującego się na tym
samym cmentarzu.

www.gminamakow.info

WAKACYJNE TURNIEJE
PIŁKARSKIE NA ORLIKU
W okresie wakacyjnym na makowskim Orliku rozegrano turnieje
piłkarskie dla dzieci i młodzieży.
- 23 czerwca w związku z rozgrywanymi w tym czasie Mistrzostwami Świata odbył się „Makowski Minimundial”. Rozgrywki
toczyły się w dwóch kategoriach wiekowych: dla gimnazjalistów
(wraz z klasą VII) i dla uczniów szkół podstawowych. Dla podkreślenia Mistrzostw Świata wszystkie drużyny przyjęły nazwy
finalistów. W grupie gimnazjalnej zwycięzcą została drużyna
„Maroko” w składzie: Miłosz Ozimek, Szymon Ozimek, Kacper
Starzec, Grzegorz Filipek, Wiktor Foks, Filip Michalski i Grzegorz
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Pokrop. Natomiast w grupie szkół podstawowych tryumfowała
drużyna „Brazylii” w składzie: Grzegorz Zarzycki, Antoni Nowak,
Paweł Smolarek, Igor Czajka, Adam Markowicz, Maksymilian
Nowak, Piotr Maciejak.
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek oraz upominki – gadżety związane z Mistrzostwami Świata, których fundatorem była Gmina Maków.
- 28 sierpnia rozegrano turniej „Koniec Wakacji”. Wzięło w nim
udział 36 chłopców i dziewcząt z roczników 2007 i 2008. Sześć
drużyn przyjęło nazwy słynnych europejskich klubów. Rozgrywki
toczyły się w dwóch grupach, a następnie rozegrano mecze o
ostateczną kolejność.
W grupie A zwyciężyła „Barcelona”, a w grupie B „Real”. W meczu finałowym zwyciężyła drużyna „Realu” (1:0) w składzie: Filip
Białek, Wiktoria Markowicz,
Kacper Gradowski, Krzysztof
Krawiec, Patryk Kozłowski,
Wiktor Caban.
Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymali poczęstunek
oraz upominki ufundowane
przez Gminę Maków.
Obydwa turnieje zorganizowali i przeprowadzili animatorzy Orlika – Adam Gasiński
i Piotr Gradowski.

WIEŚCI ZNAD STOŁU

Pingpongowy PGE Narodowy - to ogólnopolska impreza
rozpoczynająca sezon tenisa stołowego 2018/2019. Głównym
punktem imprezy było pożegnanie Lucjana Błaszczyka - wielokrotnego Mistrza Polski, zawodnika, który dla Polski zdobył ponad 30 medali w Mistrzostwach Europy. W pokazowym turnieju
wzięli udział: Szwed Joergen Persson, Austriak Werner Schlager i
Białorusin Władimir Samsonow oraz Maciej Kubik. Turniej wygrał
oczywiście Lucjan Błaszczyk. Impreza składała się z 4 turniejów
w kategoriach żak, młodzik, kadet oraz kategoria open. W turniejach dla dzieci wystąpiło pięcioro zawodników UKS Maków,
zajęli oni miejsca w II dwudziestkach turniejów. W turnieju open
wystartowało ponad 300 zawodników. Równolegle rozegrano
mecz Lotto Superligi: Bogoria Grodzisk Mazowiecki - Zooleszcz
Gwiazda Bydgoszcz 3:2.

W niedzielę 2 września rozpoczęła się walka o punkty. Ostatecznie ośmioro zawodniczek i zawodników UKS Maków wzięło udział
w I Międzypowiatowym Turnieju Kwalifikacyjnym w kategoriach
młodzik, kadet, junior. W kategorii juniorek I miejsce zajęła Monika Jacczyk, II-Oliwia Niedźwiadek, Jan Ceroń 13-16. W kategorii
kadetek II miejsce Oliwia Niedźwiadek, Jan Ceroń 5-6, Szymon
Bakalarski 13-16. W kategorii młodzików 6 była Magdalena Krupa,
miejsca 9-12 zajęli: Karol Sasim i Bartek Jarosiński, 13-16 Szymon
Bakalarski i Filip Warulik. Ponadto awans do turniejów WTK z listy
otrzymali: wśród juniorek Martyna Madejska, wśród kadetek Monika Jacczyk, wśród młodzików Jan Ceroń. (zdjęcie IMTK)
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W spotkaniu, któremu przewodniczył
Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz wzięli
udział przedstawiciele ze wszystkich
jednostek OSP z terenu naszej Gminy.
W ramach pozyskanej dotacji zakupione zostało wyposażenie i sprzęt ratowniczy niezbędne do udzielania pomocy
poszkodowanym o wartości 38 600 zł,
20 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Makowie odbyło się przekazanie wyposażenia z czego wkład Gminy wyniósł jedynie
i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmi1 % - tj.386 zł.
ny Maków, zakupionego dzięki dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Zakupiono: 5 zestawów ratownictwa
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
medycznego PSP R1 (toreb medycznych), 3 zestawy szyn Kramera, 2 pilarki
spalinowe do drewna Stihl, 1 agregat
prądotwórczy 1-fazowy z przenośnym
masztem oświetleniowym, 2 detektory prądu przemiennego, 1 parawan
do osłony miejsca i zasłaniania ofiar
wypadku, 3 przenośne maszty oświetleniowe, 4 lizaki podświetlane do
kierowania ruchem.
Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych
działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, jak
również do poprawy warunków pracy
Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości,
strażaków.
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

SPRZĘT DLA OSP

Wrześniowe rocznice

Dziś staramy się pamiętać o tym wyda„Państwo, żeby mogło być silne, żeby
rzeniu, przekazując informacje młodemu mogło wychowywać młode pokolenia,
* W rocznicę wybuchu II wojny świa- pokoleniu, aby dalej przekazywało wie- musi mieć Bohaterów. Polska ich ma.” Oni
nimi są dla nas współczesnych.
towej, Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz i dzę o tych wydarzeniach.
Cześć ich pamięci!
Sekretarz Gminy Maria Krawczyk uczcili
pamięć poległych podczas wojny żołnierzy i mieszkańców, składając wiązanki
kwiatów i zapalając znicze na ich grobach.
* W poniedziałkowe popołudnie 17
września, po raz kolejny zebraliśmy się
przy symbolicznej mogile w zwierzynieckim lesie, aby oddać hołd pomordowanym w tym miejscu mieszkańcom
Skierniewic. Był to odwet hitlerowców
za zabicie żandarma przez żołnierzy
AK. Takie to były czasy, że za jednego
niemieckiego żołnierza ginęło wielu niewinnych ludzi. W tym przypadku zabito
dwudziestu przypadkowych Polaków,
z których najstarszy liczył sobie 51 lat a
najmłodszy jedynie 17.
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